
 

 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Lifetech CeraFlex™ Atrial Septa! Defect (ASD) Occluders 

Modellen: zie bijlage A 

3 maart 2016 
 

Geachte Risico Manager of Zorgverlener, 
 

Het doel van deze brief is om u te informeren over het feit dat Lifetech Belangrijke Veiligheidsinformatie 
uitbrengt over een sub-set van Lifetech CeraFlex™ Atrial Septal Defect (ASD) Occluders, zoals 
beschreven in Bijlage A. Deze veiligheidsinformatie wordt verstuurd omdat de kans bestaat dat  het 
product niet de uiteindelijke, beoogde vorm aanneemt nadat het product uit de Guiding catheter is 
gekomen. Lifetech is de wettelijke fabrikant van Lifetech CeraFlex™ Atrial Septal Defect (ASD) 
Occluders. Volgens de gegevens van Lifetech, heeft u één of meer mogelijk getroffen occluders 
ontvangen.  
 
Tot en met 2 februari 2016, heeft Lifetech 6 meldingen ontvangen van klanten, met betrekking tot 
Lifetech CeraFlex™ Atrial Septal Defect (ASD) Occluders die niet de uiteindelijke, beoogde vorm kregen. 
Er zijn geen meldingen van nadelige gevolgen voor een patiënt, ten gevolge van dit probleem – alle 
getroffen producten werden ofwel teruggetrokken in de guiding catheter ofwel niet gebruikt bij de 
procedures. Dit probleem wordt zeer waarschijnlijk opgemerkt voordat de Lifetech CeraFlex™ Atrial 
Septal Defect (ASD) Occluder loskomt uit de guiding catheter en het product is zodanig ontworpen dat 
deze volledig terug in de guiding catheter getrokken kan worden. Een mogelijk gevaar is dat er oponthoud 
tijdens de procedure optreedt.  
 
Bij bestudering van de rapportages van klanten, heeft Lifetech geconcludeerd dat minstens 5 van de 6 
meldingen betrekking hadden op over-sizing, dus waarbij te grote occluders werden gebruikt in de 
procedures; dit heeft bijgedragen tot de vervorming van de occluders.  
 
Hoewel de ontvangen meldingen gerelateerd lijken te zijn aan over-sizing, hebben we tijdens het 
onderzoek gezien dat een sub-set van CeraFlex™ Atrial Septal Defect (ASD) Occluders gevoeliger is 
voor vervorming indien er sprake is van over-sizing. 
 
Voor betrokken producten die reeds gebruikt zijn, is geen aanvullende actie nodig en patiënten kunnen 
behandeld worden conform standaard patiënten behandel protocol. 
 
Advies en acties voor klanten: 
1. Wij verzoeken u om uw voorraad na te kijken om te zien of daar getroffen producten, zoals 

beschreven in Bijlage A, bij zitten. 
2. Stuur alstublieft alle Ceraflex1   ASD Occluders uit uw voorraad terug naar Lifetech door contact op te 

nemen met Ms. Cherry Jing, op +86 755 8602 6250 (toestel 8807) of via email, 
cherry.jong@lifetechmed.com.  
Uw Lifetech vertegenwoordiger kan u helpen bij het terugsturen van getroffen producten, indien nodig.  
Let op: de Lifetech SteerEase™ Introducer, die samen met de CeraFlex Atrial Septal Defect (ASD) 
Occluder gebruikt wordt, is niet betrokken bij deze Veiligheidsinformatie. 
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Voor vragen met betrekking tot deze informatie, kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger. Indien 
u hulp nodig heeft bij het contacteren van uw vertegenwoordiger, aarzelt u dan niet om contact met mij op te 
nemen.  

De betrokken overheidsdienst in uw land is op de hoogte gebracht van dit probleem.  

 

Deelt u deze informatie alstublieft met anderen in uw organisatie, waar nodig. Indien er getroffen producten 
binnen uw instelling zijn doorgestuurd naar andere locaties, neemt u dan alstublieft contact op met die 
locatie over de inhoud van deze informatie. Lifetech hecht er aan om er voor te zorgen dat de door hun 
gedistribueerde producten voldoen aan de hoogste kwaliteit standaarden. We stellen uw medewerking zeer 
op prijs en verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze mededeling met zich meebrengt. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 

Lily Shi 
RA Director 
Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. 
Tel: +86 755 8602 6416 
Email:shixiaoli@lifetechmed.com. 

 
 

 
 

  



 

 

Bijlage A: 
 
 
 

Tabel A. 1 De betrokken producten en lotnummers 
Belangrijke opmerkingen: 

 

• Voor de gebieden die onder Medtronic distributieschap vallen, bestaat het lotnummer uit de eerste 

zes (6) digitale nummers van het serienummer (SN) 

• Voor de andere gebieden, vindt u het lotnummer in onderstaande tabel 
 
 

Product 
Code 

 
Lot # 

 
Product Code 

 
Lot # 

LT-ASDf-12 140904 LT·ASDf-20 141015 

LT·ASDf-12 140904 LT·ASDf-26 141015 

LT-ASDf-06 140916 LT-ASDf-22 141018 

LT-ASDf-08 140916 LT-ASDf -28 141018 

LT-ASDf-10 140916 LT-ASDf-30 141018 

LT·ASDf-12 140916 LT·ASDf-32 141018 

LT·ASDf-12 140916 LT-ASDf-20 141024 

LT·ASDf-14 140916 LT·ASDf-18 141027 

LT-ASDf-16 140916 LT-ASDf-12 140916 

LT-ASDf-18 140916 LT-ASDf-16 140916 

LT-ASDf-20 140917 LT·ASDf-18 140916 

LT-ASDf-22 140917 LT-ASDf-20 140917 

LT-ASDf-24 140917 LT-ASDf-22 140917 

LT-ASDf-26 140917 LT-ASDf-18 140918 

LT-ASDf -18 140918 LT·ASDf-28 140918 

LT-ASDf-28 140918 LT-ASDf-32 140921 

LT-ASDf-30 140921 LT-ASDf-08 141014 

LT-ASDf-32 140921 LT-ASDf-14 141014 

LT·ASDf-16 141010 LT-ASDf-20 141014 

LT·ASDf-08 141014 LT-ASDf-24 141014 

LT·ASDf-14 141014 LT·ASDf-06 141015 

LT-ASDf-20 141014 LT·ASDf-16 141015 

LT·ASDf-24 141014 LT-ASDf-18 141015 

LT-ASDf-06 141015 LT-ASDf-24 141015 

LT·ASDf-10 141015 LT-ASDf-22 141018 

LT-ASDf-12 141015 LT-ASDf-30 141018 

LT-ASDf-16 141015 LT·ASDf-32 141018 

LT-ASDf-18 141015   
 


